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15 Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám
v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. 16 Po ovocí ich poznáte. 
Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý 
strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom 
nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré 
ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia
do ohňa. 20 Po ich ovocí ich teda poznáte. 21 Nie každý, kto mi 
hovorí: ‚Pane, Pane!‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten,
kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia 
v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? 
Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom 
mene mnoho mocných činov?‘ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás 
nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!

0 Úvod do textu Matúš 7,15-23

Dobrý deň, bratia, sestry aj ostatní poslucháči, z Popradského kostola 

Bratskej jednoty Baptistov vás zdraví Tomáš Matocha s biblickým 

zamyslením O Falošných prorokoch.  

Celosvetové udalosti posledných týždňov nám asi všetkým pripomenuli, 

že žijeme v období, ktoré Biblia nazýva „posledné časy“. Podľa Biblie toto 

obdobie trvá už od začiatku cirkvi pred takmer dvadsiatimi storočiami, a je 

charakterizované niekoľkými znakmi. O jednom z nich čítame v prvom 

liste Timoteovi. Je ním odpadnutie niektorých kvôli falošným učeniam. 

Podľa textu, ktorému sa budeme dnes venovať, Pán Ježiš prikazuje svojim 

učeníkom, aby falošných prorokov rozoznávali a pritom si dávali pozor

na seba samých, lebo hlavným rozoznávacím znakom všetkých, čo vojdú 

do Božieho kráľovstva, je poslušnosť Božej vôli.



Rozmýšľajme teda spoločne nad posolstvom Ježišovej Kázne na vrchu, 

tentoraz o jeho slovách zapísaných v siedmej kapitole evanjelia

podľa Matúša, verše pätnásť až dvadsaťtri. Slov. ekum. prekladu znie 

takto: Prečítaj. 

Ako dobre vieme, Ježišova Kázeň začína tzv. „blahoslavenstvami“, 

vymedzením Ježišovej pozície voči zákonu a pokračuje ďalej k vlastnému 

vyučovaniu ohľadom medziľudských vzťahov (nezavraždíš, o cudzo-

ložstve, o rozvode, o prísahe, o láske k nepriateľom) a vnútornej zbožnosti 

(príklad s almužnou, modlitbou, pôstom a pokladmi v nebesiach). Tieto 

etické a náboženské príkazy sú v dnešnom biblickom texte vystriedané 

varovaním pred falošnými prorokmi a dôrazom na poslušnosť Božej vôli, 

čo sa ozýva ešte aj v ďalšej pasáži o múdrom poslušnom a pochabom 

neposlušnom mužovi.   

Tento dôraz na radikálnu poslušnosť Božím príkazom však možno 

badať už v predchádzajúcej pasáži o úzkej bráne. Brat Marián, ktorý sa ňou 

zaoberal minulý týždeň, veľmi dobre napísal, že vchádzanie tesnou bránou 

znamená nechať svoje staré ja zomrieť pred jej vrátami, lebo sa do úzkej 

brány nevmestí. Mali by sme si všimnúť, že je to aj veľmi praktický pokyn 

ku každodenným rozhodnutiam a spôsobu, akým robíme všetky veci. Vojsť 

úzkou bránou na rozdiel od širokej, neznamená totiž nič iné, ako zvoliť 

cestu väčšieho odporu môjho starého ja. Ísť druhú míľu (aj tretiu), keď ma 

niekto núti k službe na jednu alebo dať aj kabát (aj klobúk), keď mi berie 

košeľu, to nemá byť iba sprísnenie nejakej zákoníckej hranice, ale príklad 

toho, ako môžem sám seba ubezpečiť o tom, že moja poslušnosť je naozaj 
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z lásky a nie z donútenia – vojsť úzkou bránou, dať viac, ako sa odo mňa 

žiada, urobiť viac ako len to, čo musím. 

Veľa ľudí je schopných obrovských výkonov, keď sú donútení. Ideálom 

Ježišom vyučovanej poslušnosti je však urobiť to najlepšie, čo viem,

na úplne dobrovoľnej báze. Počúvať na slovo a vydať zo seba sto percent

z čírej zamilovanosti do Ježiša. Poznáte to?

Pre dobré porozumenie dnešnej pasáži o falošných prorokoch je takéto 

chápanie poslušnosti Božej vôle veľmi dôležité, lebo je kľúčovým pozná-

vacím znakom. Hneď prvý verš nás varuje pred nebezpečím. 

1 Výklad: Varovanie pred falošnými prorokmi

Pán Ježiš hovorí: „Dajte si pozor na falošných prorokov“. Keďže 

proroci boli Božími hovorcami, falošnými prorokmi má teda na mysli ľudí, 

čo hovoria, že majú posolstvo od Boha, ale nie je to pravda. Nebezpečen-

stvo teda spočíva v tom, že takíto ľudia budú Ježišových nasledovníkov 

svojimi rečami zavádzať. 

Vzhľadom na situáciu ranej cirkvi je to veľmi dôležité varovanie,

lebo jej prvé desaťročia, ba aj stáročia, boli zápasom o ochranu Ježišovho 

učenia. Tento zápas vidno dokonca už aj z niektorých novozmluvných 

listov. 

Ježišovo varovanie je však aktuálne aj dnes najmenej z dvoch pohľa-

dov: Po prvé, všeobecne, nielen pri zrode cirkvi, ale aj naprieč jej históriou 

vystupovali a vystupujú falošní proroci s „novými posolstvami“ alebo pre-

krútenými výkladmi Písma. Pred nimi sa treba mať na pozore. Po druhé, 
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konkrétne, Ježiš vedel, že etické princípy Kázne na vrchu so svojím 

dôrazom na vnútorné motívy, budú podliehať snahám ľudí všelijako ich 

prekrútiť. Osteň jej radikálnych príkazov budú niektorí chcieť otupiť, 

nepríjemné veci „vysvetliť“ do stratena a pod. 

Pred takýmito ľuďmi a ich snahami Ježiš varuje, lebo ich motívy sú 

podľa jeho vlastných slov motívy „dravých vlkov“ - to znamená, že chcú 

zbíjať, požierať ovce, sýtiť sa na ich skaze, ubližovať im a akokoľvek

už konkrétnejšie aplikujeme toto obrazné pomenovanie. Na týchto si treba 

dávať pozor, čo v prvom rade znamená rozoznávať ich. 

1.1 Súvis strom – ovocie

Ako však môžeme takýchto vlkov rozoznať, keď majú na sebe „ovčie 

rúcha“? Už ste niekedy videli, aby slučka oviec napadla a zožrala inú 

ovcu? Alebo ste počuli, že by ovce zavýjali na mesiac? V podobnom duchu 

sa podľa Ježiša nesú rozoznávacie znaky falošných učiteľov. Používa na to 

obraz stromu a ovocia. 

Za Ježišovým princípom „dobrý strom = dobré ovocie“ stojí myšlienka, 

že zdravé (pravé, sväté) učenie v znovuzrodenom človeku pôsobí zdravé 

túžby a napokon zdravé správanie. Ak chceme, aby nám varovanie nášho 

Pána bolo užitočné, nemali by sme zľahčiť konečnosť jeho slov o tom,

že „Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť 

dobré ovocie.“ Svoj sklon prispôsobiť Božie slová našej skúsenosti by sme 

mali potlačiť a ak nachádzame medzi realitou a Písmom nejakú nezrov-

nalosť, mali by sme najprv skúmať, či dobre vnímame túto „realitu“ a či 
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dobre rozumieme Božím slovám. 

Tie nás tu učia, že pravých a falošných prorokov je možné od seba 

odlíšiť a to jednoznačne. A neplatí to len pre študovaných, zrelých

a neviem-akých, ale pre všetkých. Samozrejme, že sa dá proti falošným 

učeniam bojovať argumentáciou na základe podrobného štúdia biblického 

textu a sú na to ľudia, čo týmto spôsobom slúžia cirkvi. Ježiš však ukazuje, 

že rozoznať falošných učiteľov je možné pre každého aj na základe ovocia, 

ktorým sa dotyčný človek prejavuje. Preto je ďalším krokom porozmýšľať 

o tom, čo je tým ovocím. 

1.1.1 Charakter ovocia

V dvadsiatom prvom verši čítame, že dobrým ovocím a zároveň 

podmienkou vstupu do Božieho kráľovstva je podľa Ježiša plnenie Božej 

vôle (poslušnosť). Tu sa nenechajme uniesť nejakým mudrlantstvom

o otázke Božej vôle. Ježiš práve uzatvára svoju kázeň o tom, čo Boh 

očakáva od človeka! Jeho príkazy o láske k blížnemu a vnútornej zbožnosti 

sú tak ďalekosiahle, že všetci máme do konca života čo robiť. Ako je 

napísané: „Je teda láska naplnením zákona“, teda Božej vôle.1 

Oproti tomu, ako sme si už všimli, falošní proroci sa prejavujú najmä 

vlčou dravosťou. Keď k tomu pridáme, že v dvadsiatom druhom verši sa 

takíto bránia „Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? 

Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene 

mnoho mocných činov?“ vidíme, že v žiadnom bode ich sebaobhajoby sa 

nespomína prejav lásky k blížnemu. Namiesto toho uvádzajú iné

1 Rimanom 13,10
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aj keď veľmi zaujímavé veci: prorokovanie, vyháňanie démonov a mocné 

činy. Evidentne to ale pre Pána nemá žiadny význam, lebo v tom všetkom 

neplnili Božiu vôľu. 

Ich slová „Pane, Pane“ sú povedané len do vetra. Ježiš o takých hovorí: 

„Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.“ 2 Chýba im 

naozajstná poslušnosť, teda uznanie Ježišovho panstva svojimi skutkami. 

Toľko hovorí Ježiš o rozoznaní falošných prorokov v Kázni na vrchu. 

Uznal však za vhodné, aby sme o tejto téme mali v Písme svätom aj ďalšie 

informácie. Rozoznávanie falošných prorokov od pravých podľa ich 

plnenia Božej vôle totiž nemusí byť až také ľahké. Do nášho pozorovania 

druhých vstupuje veľa ľudských faktorov ako napríklad problém 

komunikácie – ako môžem rozsúdiť niekoho ovocie, keď som o ňom

len počul od druhých? Ako ľudia tiež môžeme byť v rozsudzovaní zaujatí 

za alebo proti niekomu. Mali by sme si teda dávať pozor na zjednodušenia!

Všetci ľudia zlyhávajú a je veľmi ľahké ich na základe toho odsúdiť. Avšak 

ovocie ich dobrého stromu sa napriek zlyhaniu môže prejaviť práve tým, 

že svoje zlyhanie priznávajú a vyznávajú, stoja o odpustenie a usilujú sa

o nápravu a náhradu. Čím sa dostávame k potrebe kresťanov vedieť 

rozoznať nielen vonkajšie prejavy jednotlivca, ale aj jeho vnútro – jeho 

srdce. Takéto rozoznávanie ovocia druhých ľudí si vyžaduje zvláštnu 

citlivosť, o ktorej nás Písmo učí, že sa nachádza mimo našich ľudských 

schopností. 

2 Matúš 15,8; Ježiš cituje Izajáša 29,13.
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1.1.2 Pavol a Korinťania - rozsudzovanie ovocia je duchovná činnosť

Že rozsudzovanie ovocia je duchovnou činnosťou, je dobre vidieť

na vzťahu medzi apoštolom Pavlom a Korintskými kresťanmi. 

Ako vieme z nášho čítania Biblie a v posledných mesiacoch

aj z biblických hodín v Štôle, vzťah medzi Pavlom a Korinťanmi bol 

komplikovaný. Z Pavlových listov sa dozvedáme, že v Korinte vznikol 

spor o jeho apoštolskú autoritu, v ktorom mali nemalú rolu falošní učitelia. 

Vznikla otázka: Tak kto hovorí pravdu? Títo naši učitelia alebo Pavol? 

Podľa čoho to poznáme? Nie azda podľa odporúčajúcich listov tých 

prvých? Nehrá sa s nami Pavol, keď povedal, že ku nám príde a neprišiel? 

(2. Kor. 1,23)

Hlavný prúd Pavlovej sebaobhajoby však hovorí duchovnými 

argumentmi. „Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž 

bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Ale duchovný človek posudzuje všetko.“ (1. Kor 2,14-15) A tak im ho-

vorí, že pravosť jeho apoštolstva spoznajú nie podľa telesných vecí,

ale podľa toho, že na nich samých je zjavné, že sú „Kristov list, pripravený 

našou [Pavlovou] službou, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého 

Boha...“ (2. Kor. 3,3)

Pán Ježiš svoje deti nenecháva samé, ale namiesto seba im dáva svojho 

Svätého Ducha, o ktorom povedal, že ich „uvedie do všetkej pravdy“. (Ján 

16,13) Je teda vnímanie a komunikácia s Duchom svätým v nás kľúčová 

pre rozsudzovanie všetkých vecí, vrátane ovocia prorokov, apoštolov, 

učiteľov a ďalších ľudí v pozícii autority. 
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1.1.3 Ovocie Ježiša Krista

To je ten dôvod, prečo nemohli farizeji rozoznať Ježiša ako Mesiáša. 

Vidíme, že mali tvrdé srdcia zamerané len na svoj prospech, boli ďaleko

od plnenia Božej vôle láskou k blížnemu a v súvislosti s tým im chýbalo 

duchovné vnímanie, ktoré umožňuje prítomnosť Ducha svätého. 

Naproti tomu sa skvie Ježišova dokonalá poslušnosť Otcovej vôli,

ktorá išla z lásky k nám mnoho míľ navyše. Syn Boží zostúpil z neba

na zem, robil dobre ľuďom a mal s nimi len tie najlepšie zámery. Vedel 

však, že jeho ovocie len nemnohí rozoznajú a že bude ukrižovaný. Dobro-

voľne to však podstúpil, aby niesol trest a Boží hnev za hriech všetkých 

ľudí. Len takáto dokonalá poslušnosť mohla na konci svojho života pove-

dať: „Je dokonané.“ Ako prvorodený z mnohých (znovuzrodených) bol 

vzkriesený a pripravuje nám teraz príbytky. 

2 Aplikácia: rozoznávaj ovocie prorokov a svoje vlastné

Aby som teda toto dnešné zamyslenie zhrnul a aplikoval, biblický text, 

ktorý sme doposiaľ študovali, nás varuje a vedie k rozoznávaniu falošných 

prorokov podľa ich ovocia, čo sú zjavné aj menej zjavné prejavy ich 

poslušnosti Božej vôli. 

V druhej časti však hovorí, že týmto ovocím sa prejavujú všetky deti 

Božie. Kto ho nemá, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva aj keby robil 

mocné činy. 

2.1 Rozoznávaj falošných prorokov!

V prvom rade sa tak môžeme upokojiť z toho, že Pán Ježiš veľmi dobre 
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vedel, ako to bude v posledných časoch vyzerať a práve preto nám to 

odkázal. V dvadsiatej štvrtej kapitole evanjelia podľa Matúša hovorí,

že budú znieť znepokojujúce hlasy o tom, že Ježiš už prišiel. Poďme,

aby sme ho nezmeškali a podobne. Z dejín vieme o týchto falošných 

prorokoch a ich predpovediach Ježišovho príchodu, konca sveta a neviem 

čoho ešte. Avšak práve preto nám to Pán nechal zapísať, aby sme sa nene-

chali zmiasť. Žiadne z Božích detí nebude zabudnuté a ponechané 

napospas. 

Nepochybujem o tom, že aj dnes využívajú niektorí samozvaní proroci 

situácie s nejakými nekalými zámermi. Internet nám umožňuje, aby sme 

počuli príhovory ľudí zo všetkých kútov planéty. Ak je to však jediný 

kontakt, ktorý s nimi máme, ťažko sa nám bude rozoznávať ich ovocie. 

Ako som už povedal, dá sa do istej miery rozsudzovať podľa Biblie,

lebo ich poslušnosť Božej vôli sa dá skúmať aj podľa ich vernosti Písmu, 

najmä podľa dopadu ich učenia na náš postoj k blížnemu a Bohu, avšak 

toto nie je vždy ľahké. Ak zoberieme do úvahy Ježišovo varovanie, že vlci 

si obliekajú ovčie rúcho, je jasné, že sa snažia oklamať ovce. A rozoznať 

dobre premyslené klamstvo len podľa neho samého je veľmi ťažká vec. 

Často to nedokážeme ani u fyzicky prítomného človeka – ako to potom 

zvládneme u neprítomného?

Nenechajme sa ohúriť senzačnými proroctvami, ba ani mocnými činmi 

ľudí. Sám si uvedomujem, aké je to lákavé a podmanivé, keď niekto robí 

také veci alebo o nich rozpráva, aby zaujal svojich poslucháčov. Spomeň-

me si vždy, že Ježiša zaujíma plnenie Božej vôle. Ak toto chýba, jeho 
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odpoveď je: Nepoznám Ťa!

V tom všetkom môžeme rátať s pomocou Ducha svätého, ktorý je v nás 

a ktorý nám vie pravú povahu vecí aj nadprirodzene odhaliť. Jeho pomoc

a podporu si môžeme prosiť, avšak bolo by hlúpe liezť do vlčej nory

a pýtať si vedenie, či je vlk vnútri. 

Nenechajme sa tiež pohltiť hodnotením každého jedného okolo seba, 

hľadaním chýb na každom bratovi a hodnotením každej sestry. Ježiš 

hovorí, že máme rozoznávať falošných prorokov, teda ľudí v pozícii 

duchovnej autority, a potom pozerať najmä na svoje ovocie!

2.2 Aké je moje ovocie?

A tým sa dostávame k druhej veľkej myšlienke dnešného textu: "Vari 

oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy?" Aké je moje ovocie? 

Skúsme sa nad tým zamyslieť troška hlbšie ako len po ľútosť nad svojím 

posledným zlyhaním. Čo sa stane keď zlyhám? Vedie ma Duch svätý

ku pokániu? Skrývam sa pred Božím zrakom alebo nakoniec nevydržím 

jeho volanie a padnem mu k nohám? 

Idem vo svojej poslušnosti cestou najmenšieho odporu, alebo mordujem 

staré ja ako sa len dá? Čo pre mňa znamená Božia vôľa? Počúvam, lebo sa 

bojím trestu, alebo by som sa z lásky k Ježišovi najradšej rozdal? Milujem 

svojich bratov?

V prvom liste Jána sa píše: „Podľa toho možno poznať Božie deti a deti 

diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje 

svojho brata.“ (1. Jánov 3,10) a ďalej: „Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, 
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pretože Boh je láska.“ (4,8)

Poznám vôbec Ježiša? Viete, možno si tí ľudia naozaj mysleli, že majú 

"slová od Pána", ale On im hovorí: „Nikdy som vás nepoznal. Odíďte

odo mňa, páchatelia neprávostí!“ 

To sú nie ľahké myšlienky, ktoré Ježiš hovorí. Určite by sme v nich 

nemali svoje svedomie umlčať, ale ak je niečo v neporiadku, vyniesť veci 

pred Bohom a ak treba, aj pred ľuďmi na svetlo. Pokánie a viera, že Ježiš 

zaplatil svojou krvou za moje hriechy, je prvým ovocím každého dobrého 

stromu. 

Nech Vás teda všetkých sprevádza Duch svätý týmito neľahkými časmi 

a pomáha Vám nielen rozoznávať falošných prorokov, ale v prvom rade 

spoznávať čím viacej nášho Pána Ježiša Krista, Syna Božieho. Dopočutia!
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